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Ata da 13ª Reunião do CEDES 
Novo CPC – Primeiras Impressões – 2015 

Segunda Plenária 
  

 
Aos dez de julho de 2015, às 14h, presentes o Diretor-Geral do CEDES, Des. 
Carlos Eduardo da Fonseca Passos, o Diretor Adjunto, Des. Antonio Carlos 
Esteves Torres, além dos juízes, todos com competência cível: Dra. Admara 
Falante Schneider, Dra. Alessandra Ferreira Mattos Aleixo, Dra. Ana Lucia Vieira 
do Carmo, Dra. Cristina Serra Feijó, Dra. Eunice Bitencourt Haddad, Dra. Joana 
Cardia Jardim Côrtes, Dra. Karenina David Campos de Souza e Silva, Dra. Lucia 
Mothe Glioche, Dra. Marianna Mazza Vaccari Manfrenatti Braga, Dra. Paula de 
Menezes Caldas, Dra. Renata Gomes Casanova de Oliveira e Castro, Dra. Rosa 
Maria Cirigliano Maneschy, Dra. Simone Gastesi Chevrand, Dr. Daniel Vianna 
Vargas, Dr. Guilherme Rodrigues de Andrade, Dr. Leonardo de Castro Gomes, Dr. 
Luiz Umpierre de Mello Serra, Dr. Mauro Nicolau Junior. Reunidos na sala de 
sessões plenárias do CEDES, localizada na sala 911, da Lâmina I, para dar início à 
segunda reunião do ciclo: Primeiras Impressões dos juízes cíveis acerca do 
Novo Código de Processo Civil, com a exposição do Grupo II, sob a coordenação 
do Juiz Mauro Nicolau Junior, e demais integrantes, presentes à reunião. O Des. 
Carlos Eduardo da Fonseca Passos, Diretor-Geral do CEDES, agradeceu, mais uma 
vez, a presença de todos; consultou aos presentes sobre a proposta de adiar, em 
uma hora, o início dos trabalhos, com que os participantes concordaram 
unanimemente; a seguir, concedeu a palavra ao Juiz Luiz Umpierre de Mello Serra, 
para a conclusão da exposição do Grupo I; abordou o magistrado o tema do 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os casos cabíveis de 
concessão da tutela cautelar para constrição de bens de sócio; a seguir, a Juíza 
Alessandra Ferreira Mattos Aleixo encerrou a exposição, enfrentando o tema das 
modificações introduzidas no CPC de 2015, no que diz respeito aos casos de 
impedimento e suspeição do magistrado; após os debates e a conclusão dos 
trabalhos do referido grupo, o Diretor-Geral do CEDES concedeu a palavra ao Juiz 
Mauro Nicolau Junior, coordenador do Grupo II, e demais integrantes, então 
presentes: Juíza Paula de Menezes Caldas, Juíza Mariana Mazza Vaccari Machado 
Manfrenatti, Juíza Cristina Serra Feijó e Juíza Renata Gomes Casanova de Oliveira e 
Castro, responsáveis pela apresentação dos Tópicos III, IV e V – Atos Processuais, 
Tutela Provisória e Formação, Suspensão e Extinção do Processo, compreendidos 
pelos artigos 188 a 317. Com a palavra a primeira expositora, a Juíza Cristina Serra 
Feijó, pronunciou-se, inicialmente, por estabelecer uma comparação entre o conteúdo 
do antigo e do novo CPC, em especial, à faculdade dada às partes de estipular 
mudanças no procedimento para ajustá-lo, de comum acordo e sob a orientação do 
juiz, a fim de buscar meios alternativos e, em tese, mais apropriados, para solução 
do conflito, inclusive com a dilação de prazos e deferimento de perícias; seguiu 
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apreciando as mudanças conceituais e terminológicas e destacando as inovações 
trazidas no âmbito do processamento eletrônico; em aparte, a Juíza Ana Lucia 
Vieira do Carmo mencionou o Encontro Nacional de Corregedores, previsto para 
se realizar em agosto do corrente, e a deliberação, no campo administrativo, de as 
corregedorias formularem estudos de impacto decorrentes da aplicação das 
novidades trazidas pelo novo CPC. E como já se aproximasse o horário de 
encerramento, trouxe o Diretor-Geral à apreciação dos presentes a mudança no 
calendário dos próximos painéis, a qual, depois de aprovada por unanimidade, 
passou a vigorar do seguinte modo, mantidas as divisões dos grupos e suas 
respectivas coordenações: Grupo III - Tópico VI – Procedimento Comum, 
desde a Petição Inicial à AIJ, artigos 318 a 368; coordenadora: Juíza Rosa Maria 
Cirigliano Maneschy; apresentação dia 17 de julho. Grupo IV - Tópico VII – Das 
Provas, artigos 369 a 484; coordenador: Juiz Leonardo de Castro Gomes; 
apresentação dia 24 de julho. Grupo V - Tópico VIII e IX – Sentença, Coisa 
Julgada, Liquidação e Cumprimento de Sentença, artigos 485 a 538; 
coordenador: Juiz Daniel Vianna Vargas; apresentação dia 31 de julho. Grupo VI 
- Tópico X – Procedimentos Especiais, artigos 539 a 770; coordenador: Juiz 
Ricardo Cyfer; apresentação dia 14 de agosto. Grupo VII - Tópico XI – 
Execução, artigos 771 a 925; coordenadora: Juíza Ana Lucia Vieira do Carmo; 
apresentação dia 21 de agosto. Grupo VIII - Tópico XII – Processos nos 
Tribunais e Meios Impugnação das Decisões Judiciais, artigo 926 a 1044; 
coordenador: Juiz Gabriel Stagi Hossmann; apresentação dia 04 de setembro. 
Tópico XIII - Disposições Finais e Transitórias, artigos 1045 a 1072; tema a ser 
analisado por todos os grupos. Plenária Final: dia 16 de outubro. Todos os 
encontros, conforme deliberado, nesta data, irão se realizar das 14h às 17h. 
Finalmente, acertaram os participantes continuar o segundo painel no início da 
próxima reunião, a se realizar no dia 17 de julho de 2015. Nada mais havendo a 
relatar, foi encerrada a sessão e lavrada esta ata, determinando o Diretor-Geral sua 
distribuição entre os participantes do ciclo e a inclusão no link, Atas, da página 
eletrônica do CEDES. 


